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Καθηγητής Κώστας Θ. Γραμμένος CBE, DSc

Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 
του Διεθνές Πανεπιστημίου της Ελλάδος,
City University London

Είναι η χαρά μου ιδιαίτερη που προλογίζω την έκδοση των ομιλιών 
του Συνεδρίου «Καινοτομική Επιχειρηματικότητα Εξασφαλίζοντας 
την Aνάπτυξη σε Περίοδο Κρίσης» που πραγματοποιήθηκε στο 
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012. 
Το θέμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, είναι επίσης πολυ επίκαιρο 
και οι ομιλητές λαμπροί. Συνοπτικά η εκδήλωση αυτή είχε όλα τα 
συστατικά της επιτυχίας. 

Θα πρέπει να πω ότι το Διεθνές Πανεπιστήμιο από τη πρώτη στιγμή 
είναι προσηλωμένο στην ερευνητική και διδακτική αριστεία. 
Στοχεύει να προσφέρει ευρύτερα στην κοινωνία πραγματοποιώντας 
μια εντονότερη σύνδεση μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας, 
μέσω εκδηλώσεων σαν αυτή εδώ και άλλων γεγονότων είτε στο 
Πανεπιστήμιό μας, είτε αλλού.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καθηγητή Νικόλαο Μουσιόπουλο, 
Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου, 
και τον Καθηγητή Ελευθέριο Ιακώβου, Πρόεδρο της Αλεξάνδρειας 
Ζώνης Καινοτομίας, για την πρωτοβουλία τους να διοργανώσουμε 
αυτή την επιτυχημένη εκδήλωση στο Πανεπιστήμιό μας.

Οι ευχαριστίες μου είναι εξίσου θερμές και προς τους εκλεκτούς 
ομιλητές, ειδήμονες της θεωρίας και της πράξης που ελάμπρυναν 
και έδωσαν περιεχόμενο στην εκδήλωση μας, στις 29 Νοεμβρίου 2012.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ





ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Καθηγητής Ελευθέριος Ιακώβου
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε.
eiakovou@auth.gr

Τα Οικοσυστήματα της 
Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

Στην παρουσία γίνεται αναφορά στη διεθνή εμπειρία, στην έρευνα και καινοτομική επιχειρη-
ματικότητα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στο όραμα, τη στρατη-
γική ανάπτυξης και τις προοπτικές της Ζ.ΚΑΙ.Θ. 
Σύμφωνα με τα διεθνώς παραδεδεγμένα πρότυπα, μία Ζώνη Καινοτομίας ορίζεται κατ’ αρχήν 
ως μία περιοχή που:
• τα γεωγραφικά της σύνορα δεν έχουν κατ’ ανάγκη θεσμικό χαρακτήρα αλλά περισσότερο 
χαρακτήρα «γειτονιάς συσσώρευσης γνώσης, καινοτομίας και συνέργειας».
• έχει θύλακες με οργανωμένα χαρακτηριστικά δόμησης για λειτουργίες καινοτομικής επι-
χειρηματικότητας και τεχνολογίας, χωρίς να αποκλείει μεμονωμένες εγκαταστάσεις εκτός 
θυλάκων και εντός της «γειτονιάς». Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν κίνητρα εντός των 
θυλάκων.
• δρα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της καινοτομικής επιχειρηματικότητας (και όχι 
απλά R&D) και όλος ο προγραμματισμός και οι συντελεστές της συγκλίνουν και συντονίζο-
νται προς αυτήν την κατεύθυνση.
• είναι ένα συντονιστικό όργανο αλλού με ισχυρό θεσμικό ρόλο και αλλού με χαρακτήρα forum 
συνέργειας.
• έχει όραμα, στόχους, στρατηγική και πρόγραμμα, και πόρους για την υλοποίηση τους. 
• Μια περιοχή όπου όλοι οι συντελεστές (“triple helix”: κυβέρνηση-διοίκηση/επιχειρείν/έρευ-
να) έχουν συναντίληψη για τα ανωτέρω. 
Για την επιτυχία των Ζωνών και clusters απαιτείται συνεργασιμότητα, ανταγωνιστικότητα, 
υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό και προώθηση από την Πολιτεία κουλτούρας καινο-
τομίας και επιχειρηματικότητας.
Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης ήδη από το 2003, με στόχο το συντονισμό των φορέων της 
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ευρύτερης περιοχής, δρομολογήθηκε μετά από ενέργειες τοπικών φορέων, του Υπουργείου 
Ανάπτυξης αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ανάπτυξη μίας Ζώνης Καινοτομίας 
στη Θεσσαλονίκη, μιας “bottom-up” οργανικής πρωτοβουλίας που σκοπό είχε να αξιοποιήσει 
και να διευρύνει το Κεφάλαιο Γνώσης της περιοχής, να επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη 
με παραγωγικές και οικονομικές δραστηριότητες καινοτομικού χαρακτήρα και να αναδείξει τη 
Θεσσαλονίκη σε διεθνές Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ζ.Κ. Α.Ε., στο οποίο αντιπροσωπεύονται όλοι οι φορείς της 
“triple helix” στη Θεσσαλονίκης, οραματίζεται τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης ως:
• Μια «γειτονιά» συσσώρευσης επιχειρηματικότητας και γνώσης με επιμέρους συγκεντρώσεις 
τύπους τεχνολογικών πάρκων σε μορφή θυλάκων.
• Ένα δίκτυο που στοχεύει στη συνέργεια.
• Ένα μηχανισμό προβολής της καινοτόμου επιχειρηματικής διάστασης καθώς και του επιστη-
μονικού υποβάθρου της περιοχής.
• Ένα καταλύτη για την κάλυψη του κενού για Innovative Entrepreneurship Financing, ως επι-
σπεύδων φορέας.
Η Α.Ζ.Κ. Α.Ε. φιλοδοξεί να διαδραματίσει το ρόλο του φορέα διαχείρισης που θα συντονίσει 
αποτελεσματικά τους εμπλεκόμενους εταίρους του οικοσυστήματος της Ζ.ΚΑΙ.Θ. προς στην 
κατεύθυνση της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας.
Ο κος Ιακώβου παρουσίασε αναλυτικά τις δύο παράλληλες στρατηγικές ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.: 
• Την Βραχυ-μεσοπρόθεσμη Στρατηγική (3 έτη), η οποία βασίζεται στο τρίπτυχο Branding– 
Clustering – Funding και ελλείψει ιδίας γης, Θυλάκων και ειδικών Κινήτρων, περιλαμβάνει: 1) 
την άμεση αξιοποίηση της υπάρχουσας δυναμικής του συστήματος Έρευνας, Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη, 2) την ανάπτυξη συνεργειών, ενεργειών προστιθέμε-
νης αξίας και τη συμπλήρωση του συστήματος με εφικτές δράσεις καθώς και 3) τη διεθνοποί-
ηση του εγχειρήματος. 
• Την Μακροπρόθεσμη Στρατηγική (9 έτη), η οποία βασίζεται στο δίπτυχο εξειδικευμένων 
Υποδομών και Κινήτρων περιλαμβάνοντας: 1) την ωρίμανση και ίδρυση Θ.Υ.Κ.Δ., 2) τη θε-
ματική εξειδίκευση των Θ.Υ.Κ.Δ., 3) την προετοιμασία ειδικών προγραμμάτων προσέλκυσης 
– εγκατάστασης και 4) τη δημιουργία ειδικού πλαισίου Κινήτρων. 
Ο κος Ιακώβου συνέχισε αναφέροντας ότι στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί η οριοθέτηση 
της Ζ.ΚΑΙ.Θ. κατά τα διεθνή δεδομένα ως ενός ευρύτερου branded γεωγραφικού χώρου έντα-
σης και συνέργειας αλλά εκκρεμεί η παραχώρηση δημόσιας γης για την ίδρυση του πρώτου Θύ-
λακα. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί ο Στρατηγικός σχεδιασμός του εγχειρήματος και κρίνεται 
σκόπιμη η εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας μέσω της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για την μετάκληση εμπειρογνωμόνων. 
Σύμφωνα με τον κο Ιακώβου, για την επιτυχία της Ζ.ΚΑΙ.Θ. είναι απαραίτητες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
1. Ολιστικός (και όχι αποσπασματικός) σχεδιασμός του εγχειρήματος.
2. Αξιοποίηση των διεθνώς αποδεκτών βέλτιστων πρακτικών από το εξωτερικό με προσαρμογή 
τους στις ελληνικές συνθήκες.
3. Συνεχής, δημιουργική και συντονισμένη συνεργασία με το εποπτεύον Υπουργείο (ΥΜΑΘ) 
που θα αναλάβει σε σταθερή βάση την παρακολούθηση και το συντονισμό του σχεδίου εκ μέ-
ρους της Κυβέρνησης. 
4. Ουσιαστική στήριξη της Α.Ζ.Κ. Α.Ε.: α) με την έγκαιρη έκδοση όλων των κανονιστικών πρά-
ξεων που απαιτούνται για τη λειτουργία της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και της εταιρείας και β) με ανθρώπινους 
και υλικούς πόρους, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει την αποστολή της.
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Δρ. Αλίκη Παππά
Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και 
Τεχνολογικής Συνεργασίας, 

Γενική Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
a.pappa@gsrt.gr

Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση 
Έρευνας και Καινοτομίας – Ορίζοντας 2020

Ο Ορίζοντας 2020, το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την 
Καινοτομία αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό μέσο της Ε. Ένωσης για την χρηματοδότηση 
των ΑΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων, Επιχειρήσεων και λοιπών φορέων/δικαιούχων για την εκτέ-
λεση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας την περίοδο 2014-2020. Η Ε. 
Επιτροπή στις από 10-11-11 προτάσεις της προς το Συμβούλιο προτείνει την χρηματοδότηση 
του Ορίζοντα 2020 με 80 δις.€ για τις εξής τρεις προτεραιότητες:
• Επιστημονική αριστεία
• Βιομηχανική υπεροχή
• Κοινωνικές προκλήσεις. 
Στο πλαίσιο της ημερίδας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο παρουσιάσθηκαν οι σκοποί, οι στόχοι, 
οι επιμέρους προτεραιότητες, οι θεματικές ενότητες και η κατανομή του προϋπολογισμού ανά 
προτεραιότητα και δράση του Ορίζοντα 2020 όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα στη βάση 
των συζητήσεων στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας (τομέας έρευνας). Ιδιαίτερη βαρύτητα 
δόθηκε στα μέσα εφαρμογής των δράσεων του Ορίζοντα 2020 τα οποία αυξήθηκαν σημαντικά. 
Ουσιαστικά θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα περισσότερα από τα μέσα εφαρμογής του τρέχο-
ντος (7ου ) Προγράμματος Πλαισίου όπως ολοκληρωμένα έργα, STREP, υποτροφίες, Ευρωπα-
ϊκό Συμβούλιο Έρευνας, Συντονισμένες δράσεις κλπ, ενώ θα υπάρχουν και νέα όπως βραβεία, 
δράσεις ειδικές για μικρομεσαίες που καλύπτουν όλο το φάσμα χρηματοδότησης (από την ιδέα 
στη αγορά), κλπ.
Επίσης παρουσιάσθηκαν οι νέοι κανόνες συμμετοχής και διάχυσης με έμφαση πρώτον, στο 
ύψος χρηματοδότησης των επιλέξιμων δαπανών που θα φθάνει το 100% για όλους τους δικαι-
ούχους, περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων για δράσεις που δεν είναι κοντά στην αγορά (οι 
δράσεις κοντά στην αγορά θα χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 70%) και δεύτερον, στον τρόπο 
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χρηματοδότησης του έμμεσου κόστους, το οποίο θα ανέρχεται σε ποσοστό 25% του άμεσου 
κόστους. Οι νέοι κανόνες αναμένεται να συμβάλλουν στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην 
απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών.
Τέλος έγινε αναφορά στη συμπληρωματικότητα/συνχρηματοδότηση ή/και συνέργεια δράσεων 
του Ορίζοντα 2020 με τις άλλες κοινοτικές πολιτικές στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων της 
στρατηγικής της Ε. Ένωσης για το 2020 και ειδικότερα στην περιφερειακή πολιτική και στην 
πολιτική συνοχής στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. 
Επιπρόσθετα, παρουσιάσθηκε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, οι σκο-
ποί και οι στόχοι ίδρυσής του καθώς και το βασικό εργαλείο χρηματοδότησης: οι Κοινότητες 
Γνώσης και Καινοτομίας. Το ΕΙΤ απευθύνεται σε συνεργασίες ΑΕΙ, Ε. Κέντρων και Επιχειρή-
σεων σε συγκεκριμένους τομείς στη βάση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξής του, το οποίο 
εξετάζεται από το Συμβούλιο. 
Οδικός χάρτης έγκρισης του Ορίζοντα 2020 (υπό την προϋπόθεση τον Ιούνιο/Ιούλιο του 2013 
να έχει ληφθεί απόφαση για τον προϋπολογισμό της Ε. Ένωσης-MFF 2014-2020). 
• Υιοθέτηση νομοθετικού πακέτου: Αύγουστος του 2013
• Έγκριση Προγραμμάτων εργασίας: Φθινόπωρο του 2012
• Πρώτες προκηρύξεις-Ιανουάριος του 2014 το αργότερο
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ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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κ. Νικόλαος Ευθυμιάδης
Πρόεδρος του 

Redestos Efthymiadis Agrotechnology Group
info@redestos.gr
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κ. Δημήτρης Λακασάς
Πρόεδρος του 

Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
info@seve.gr

Η σχετική θέση της κάθε χώρας ή περιφέρειας στη διεθνή αγορά καθορίζεται όλο και περισ-
σότερο από το ρυθμό δημιουργίας και διάδοσης νέων τεχνολογιών, που μαζί επιτρέπουν την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας, που είναι με τη σειρά της αναγκαία για να κατακτήσει η χώρα 
μια ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά (Marcovitch and Silber). Γίνεται σαφές λοιπόν ότι 
για να μπορεί μια εθνική ή ακόμα και περιφερειακή οικονομία να διαδραματίζει ενεργό ρόλο σε 
διεθνές επίπεδο, οφείλει αφενός μεν να παράγει νέες ιδέες, καινοτόμα προϊόντα και σύγχρονες 
μεθόδους, αφετέρου δε να μετατρέπει αυτούς τους πόρους σε προστιθέμενη αξία και πλούτο. 
Η ενσωμάτωση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη παραγωγική διαδικασία 
ως παράγοντας ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, είναι μονόδρομος για να κερδίσουμε το 
στοίχημα της κοινωνίας της γνώσης. 
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1) Ποια είναι τα εμπόδια για την ανάπτυξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας στην πε-
ριοχή μας?
Το πρόβλημα του ελλείμματος καινοτομίας και ενσωμάτωσης της στην επιχειρηματική δραστη-
ριότητα, δε νομίζω ότι εστιάζεται μόνο στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Το πρόβλημα είναι 
συλλογικό, είναι σε εθνικό επίπεδο. 
Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, από τις 203 συνολικά περιφέρειες της Ευρώπης των 27, στην 
τελευταία θέση (203η θέση) αναφορικά με την καινοτομία βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο, ενώ το 
Βόρειο Αιγαίο, η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησο, και η Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη καταλαμβάνουν αντίστοιχα την 202η, την 201η, την 200η, την 199η και την 197η.
Κυριότερο εμπόδιο για την καινοτομική ανάπτυξη της χώρας μας είναι το γεγονός ότι επενδύε-
ται ένα πολύ χαμηλό ποσοστό του ΑΕΠ στην έρευνα και με την οικονομική ύφεση το ποσοστό 
αυτό όλο και συρρικνώνεται. Να τονίσω όμως εδώ το εξής: ένα κρατικός λειτουργός θα έλεγε 
«δαπανάται» για την έρευνα και όχι επενδύεται…Χώρες όπως η Τουρκία ή η Πορτογαλία είναι 
αρκετά μπροστά μας, ενώ κάποιες σκανδιναβικές χώρες και οι ΗΠΑ έχουν και έως 5 φορές με-
γαλύτερο ποσοστό συμμετοχής επενδύσεων για έρευνα στο ΑΕΠ.
2) Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα για 
την ουσιαστική ανάπτυξη της καινοτομίας στην περιοχή?
Βασικά σημεία για τον ΣΕΒΕ για την ανάπτυξη της καινοτομίας, μέσα από την εφαρμοσμένη 
έρευνα, στη χώρα μας είναι τα εξής:
Ως προς την κατανομή των κονδυλίων που προορίζονται για έρευνα, στον ΣΕΒΕ θεωρούμε ότι 
το μεγαλύτερο ποσοστό (2/3 του συνόλου) θα πρέπει να δίδεται στην εφαρμοσμένη έρευνα, 
είτε σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα είτε σε ανάπτυξη εσωτερι-
κά από την επιχείρηση (in House R&D) και το υπόλοιπο 1/3 να δίδεται στη βασική έρευνα.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δημιουργία συστήματος αξιολόγησης και κριτηρίων για τα ερευ-
νητικά εφαρμοσμένης έρευνας, όπου θα αξιολογείται μια πρόταση εφαρμοσμένης έρευνας, με 
βάση τις πιθανότητες που θα έχει να είναι εξωστρεφής, αλλά και να έχει διέξοδο στην πραγμα-
τική αγορά. 
3) Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη της καινοτομίας στη Β. Ελλάδα?
Η Βόρεια Ελλάδα και ειδικά η Θεσσαλονίκη διαθέτει σημαντικούς συντελεστές και δομές που 
δύναται να αναδείξουν την περιοχή σε πόλο καινοτομίας της ευρύτερης περιοχής των Βαλκα-
νίων. Καταρχήν η περιοχή διαθέτει 5 μεγάλα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα 
αναφέρομαι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το 
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Α.Τ.Ε.Ι Θεσσα-
λονίκης. Υπάρχει φυσικά και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕ-
ΤΑ).
Όλες οι προαναφερόμενες δομές αποτελούν ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Ποιο εί-
ναι αυτό; Η συγκέντρωση και η συνύπαρξη ερευνητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού σε μία 
συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη. Αναμφίβολα και τα ελληνικά πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν 
σημαντικά προβλήματα λόγω της οικονομικής ύφεσης, ωστόσο το εξειδικευμένο ανθρώπινο 
δυναμικό είναι εκεί και αναζητά τις κατάλληλες συνθήκες και δομές για να συνεχίσει να πα-
ράγει έρευνα. Αντί λοιπόν να συνεχίσουμε να εξάγουμε ως χώρα το δυναμικό αυτό στις γύρω 
περιοχές –κάτι που δυστυχώς συμβαίνει λόγω της οικονομικής κρίσης τον τελευταίο χρόνο-, θα 
πρέπει άμεσα να το αξιοποιήσουμε και να παράγουμε νέα, καινοτομικά προϊόντα, τα οποία θα 
διοχετευτούν στις διεθνείς αγορές.
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Καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος
Αντιπρόεδρος Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

τ. Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.
n.moussiopoulos@ihu.edu.gr

Δημήτριος Βλάχος
Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Ακαδημαϊκός Συντονιστής Οικονομίας και Διοίκησης 
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

vlachos1@auth.gr

Η Ελλάδα έχει κάνει σοβαρά βήματα για να ανακτήσει την αξιοπιστία της. Η εξυγίανση της 
κρατικής μηχανής με συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, η επιβολή συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου βίου και η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης 
για επενδύσεις στη χώρα αποτελούν κινήσεις πρωταρχικής σημασίας ώστε η χώρα να μπορέσει 
να νοικοκυρευτεί και θα αποκτήσει τη δομή ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Το κρίσιμο 
ερώτημα είναι αν το νοικοκύρεμα θα σημάνει και επάνοδο στην ευμάρεια, με άλλα λόγια, κατά 
πόσο θα συνοδευτεί από την πολυπόθητη ανάπτυξη. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να βελτιωθούν 
οι επιδόσεις της χώρας στην καινοτομική επιχειρηματικότητα, ενώ εκ των ων ουκ άνευ είναι 
και περισσότερη προσπάθεια για μακρόπνοο σχεδιασμό. Ως προς το τελευταίο, ο Έλληνας έχει 
συνηθίσει να ασχολείται – και μάλιστα συνήθως με επιπολαιότητα – μόνο με τις βραχυπρόθε-
σμες ανάγκες. Οι συχνοί επαναπροσδιορισμοί στόχων αίρουν κάθε δυνατότητα συνέπειας στην 
ασκούμενη πολιτική, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες πασχίζουν να 
υλοποιήσουν την «Έξυπνη Εξειδίκευση» ώστε, με μακροπρόθεσμη αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων τους, να επιβιώσουν στο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Η ειρωνεία είναι 
ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι μας ζηλεύουν για τις προοπτικές ανάπτυξης που έχουμε εφόσον 
επιτύχουμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που αφειδώς μας προσφέρει το τρίπτυχο τουρισμός 
(με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές του), ενέργεια (πρώτιστα με χρήση ανανεώσιμων πηγών) 
και παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων.
Σε ό,τι αφορά την καινοτομική επιχειρηματικότητα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, σύμφω-
να με τη διεθνή εμπειρία, 2/3 της απαραίτητης αύξησης του ΑΕΠ πρέπει να συναρτάται με την 
καινοτομία. Μέχρι τώρα στην Ελλάδα κάνουμε το παν για να παρεμποδίσουμε την καινοτομία, 
και αυτό μολονότι αποδεδειγμένα διαπρέπουμε στην παραγωγή νέας γνώσης και τη διατύπω-
ση καινοτόμων ιδεών από ερευνητές σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Σε μελέτη που 
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εκπονήθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. αποδείχτηκε ότι στην Ελλάδα επί του παρόντος 
καινοτόμες ιδέες είναι 10 φορές δυσκολότερο να βρουν το δρόμο τους στην εφαρμογή και 
100 φορές δυσκολότερο να επιζήσουν και να αναπτυχθούν σε σύγκριση με άλλες χώρες. Αυτό 
συνδέεται πρώτιστα με το (μέχρι τώρα) σφιχτό εναγκαλισμό των πανεπιστημίων εκ μέρους του 
κράτους και τον παρασιτικό ρόλο διάφορων κρατικοδίαιτων επιχειρήσεων – σε αντίθεση με 
άλλες χώρες, όπου λειτουργεί η λεγόμενη «τριπλή έλικα» που προσδίδει ιδιαίτερη ευελιξία στη 
συνεργασία του παραγωγικού ιστού με ερευνητικές ομάδες σε πανεπιστήμια και ερευνητικά 
κέντρα. Δεν είναι σπάνια τα παραδείγματα λαμπρών ιδεών που γεννιούνται από ερευνητικούς 
πυρήνες αριστείας στη χώρα μας και μετατρέπονται σε εμπορεύσιμα προϊόντα σε χώρες του 
εξωτερικού (χωρίς, δηλαδή καμία συνεισφορά στην αύξηση του ΑΕΠ στη χώρα μας). 
Προϋπόθεση για να αξιοποιούνται στο μέλλον περισσότερο οι καινοτόμες ιδέες στη χώρα μας 
είναι να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις (συχνά, βέβαια, καχύποπτες και συντηρητικές) επι-
χειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς. Κάποια ενθαρρυντικά παραδείγματα υπάρχουν ήδη σε 
ό,τι αφορά τη δραστηριοποίηση πυρήνων αριστείας σε ερευνητικά κέντρα. Από τα πανεπιστή-
μια ως πρωτοπόρο προβάλλει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (βλ. διαδικτυακή πύλη 
για την προώθηση συνεργασιών με τον παραγωγικό ιστό, http://www.ihu.edu.gr/gateway/). 
Εναπόκειται και στα άλλα πιο παραδοσιακά πανεπιστήμια να δρομολογήσουν παρόμοιες πρω-
τοβουλίες αψηφώντας παρωχημένες νοοτροπίες και παλαιοκομματικές αντιλήψεις. Με αιχμή 
του δόρατος τους καθόλου ευκαταφρόνητους διεθνώς καταξιωμένους πυρήνες αριστείας που 
και αυτά διαθέτουν, τα πανεπιστήμια οφείλουν να ενισχύσουν το ρόλο τους στην προώθηση 
της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, συμμετέχοντας έτσι αποφασιστικά στο δύσκολο αγώνα 
της ανόρθωσης της πατρίδας μας.

Όψεις της Καινοτομίας 
στην Ευρύτερη Περιοχή: 

Πανεπιστήμια – Ερευνητικά Κέντρα
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κ. Τάσος Τζήκας
Διευθύνων Σύμβουλος της 

Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, 
Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων 

Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος
infotif@tif.gr

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν προϋπόθεση της καινοτομίας και της δημιουργικής επιχειρη-
ματικότητας. Το ένα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο. Δυστυχώς στην Ελλάδα η επιχει-
ρηματικότητα έχει δαιμονοποιηθεί και έχει συχνά μια συκοφαντική χροιά. Η υγιής όμως επι-
χειρηματικότητα προσφέρει θέσεις εργασίας, αποδίδει φόρους στο κράτος και πάνω από όλα 
δημιουργεί. Αυτή η επιχειρηματικότητα είναι το κλειδί για την Ελλάδα της κρίσης. 
Για να καταφέρει όμως η χώρα να κάνει το πολυπόθητο αναπτυξιακό άλμα και να βγει από το 
οικονομικό αδιέξοδο, είναι επιτακτική η δημιουργία μιας κουλτούρας καινοτομίας και εξωστρέ-
φειας. Σήμερα, λόγω της μεγάλης ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, στην καρδιά αυτού που 
αποκαλούμε καινοτομία βρίσκεται η πληροφορική και οι επικοινωνίες. Με αυτό το δεδομένο, 
η επένδυση στις νέες τεχνολογίες και η ανάδειξη της πληροφορικής και των επικοινωνιών σε 
στρατηγική βιομηχανία για την Ελλάδα είναι η βάση πάνω στην οποία θα πρέπει να στηριχθεί 
μια νέα αντίληψη για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Ειδικά για την Θεσσαλονίκη οι νέες τεχνολογίες και η καινοτομία μπορούν να γίνουν κρίσιμα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Αυτό όμως θα συμβεί μόνο αν η πόλη εκμεταλλευθεί την υπάρ-
χουσα και αξιόλογη «προίκα» της, όπως είναι η Τεχνόπολη, το ΕΚΕΤΑ, οι θερμοκοιτίδες και οι 
καινοτόμες επιχειρήσεις, αναπτύσσοντας εκ νέου την ιστορικά επιβεβαιωμένη εξωστρέφεια της.





ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ



70

κ. Νικόλαος Κουκούντζος
Γενικός Διευθυντής 
της KLEEMANN

headoffice@kleemann.gr

Η KLEEMANN είναι μια ελληνική πολυεθνική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στους το-
μείς της κατασκευής και της εμπορίας Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ανελκυστήρων. Με έτος 
ίδρυσης το 1983 και έδρα το Κιλκίς, η εταιρεία διαθέτει θυγατρικές και γραφεία πωλήσεων σε 
10 χώρες, καλύπτοντας περισσότερες από 85 σε ολόκληρο τον κόσμο. Η KLEEMANN κατα-
τάσσεται μεταξύ των επτά σημαντικότερων εταιρειών παραγωγής ανελκυστήρων στον κόσμο 
(Elevator World, Ιούνιος 2011), με εργοστάσια παραγωγής στην Ελλάδα, την Κίνα και την Σερ-
βία. Κατασκευάζει περισσότερα από 10.500 νέα συστήματα ανελκυστήρων κάθε χρόνο, ποσό-
τητα που αντιστοιχεί στο 2% του συνόλου των νέων ανελκυστήρων, παγκοσμίως. Την περίοδο 
2010-2011 ο ρυθμός αύξησης των νέων πελατών ανήλθε στο 42% σε ετήσια βάση (year on 
year). Στο πλαίσιο των Βραβείων ‘Great Place to Work 2012’ η KLEEMANN διακρίθηκε ως η 
δεύτερη καλύτερη εταιρία στην Ελλάδα από πλευράς εργασιακών συνθηκών. 
Στον κατάλογο των έργων της KLEEMANN περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, ανελκυστήρας ειδι-
κών διαστάσεων και βαρέων φορτίων για το Κρεμλίνο στη Μόσχα, το Εκθεσιακό Κέντρο Ferrari 
- Maserati στην Αυστραλία, και μια σειρά δημόσια κτίρια, όπως νοσοκομεία και αεροδρόμια σε 
όλο τον κόσμο. Ειδικότερα στην αγορά της Μ. Βρετανίας και της Ιρλανδίας, η KLEEMANN έχει 
κατασκευάσει συστήματα ανελκυστήρων για το Aviva Stadium του Δουβλίνου, για το Μουσείο 
Mary Rose του Πόρτσμουθ, και για το στάδιο American Express του Μπράιτον. 
Για την KLEEMANN η επιτυχία έχει Τέσσερεις Διαστάσεις 
Η KLEEMANN καινοτομεί σε τέσσερα βασικά σημεία και διαφοροποιείται με επιτυχία. 
Καινοτομία μέσω της τεχνολογίας. Επενδύοντας συνεχώς στο R&D χρησιμοποιεί εξελιγμένη 
τεχνολογία και παραδίδει προϊόντα υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε έρ-
γου (customization - ειδικά προϊόντα για ειδικά έργα). Είναι άλλωστε και ένας από τους λόγους 
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για τον οποίο την επιλέγουν ως προμηθευτή οι μεγαλύτερες πολυεθνικές του χώρου. 
Καινοτομία μέσω του Design. Χαρακτηριστικό των προϊόντων της KLEEMANN είναι το πρω-
τοποριακό design. Σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης βιομηχανικό σχεδιαστή Ανδρέα Ζα-
πατίνα - γνωστό για την σχεδίαση διαφόρων μοντέλων της BMW, της Alfa Romeo και της Fiat 
- και μίας ομάδας έμπειρων βιομηχανικών σχεδιαστών η KLEEMANN σχεδιάζει θαλάμους με 
ιδιαίτερη αισθητική αλλάζοντας την ισχύουσα αντίληψη για τους ανελκυστήρες. 
«Για την KLEEMANN δεν είναι μόνο το νέο σχήμα και η νέα σχεδίαση. Πάνω από όλα είναι το 
τελείως διαφορετικό συναίσθημα…» 
Καινοτομία μέσω των υπηρεσιών. Η KLEEMANN παρουσίασε το Lift Tester app για iPhones, 
μία παγκόσμια καινοτομία για το χώρο των ανελκυστήρων. Το Lift Tester ελέγχει την ταχύτη-
τα, το θόρυβο και την απόδοση του ανελκυστήρα σας αξιολογώντας την κίνηση του ανά πάσα 
στιγμή ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα τόσο στους ειδικούς του κλάδου όσο και στους 
τελικούς χρήστες να συγκρίνουν διαφορετικές τεχνολογίες κάθετης μετακίνησης. Στην συνέ-
χεια δημιούργησε το Virtual Online Showroom. Στην εφαρμογή του Virtual Online Showroom 
μπορεί κάποιος να σχεδιάσει το θάλαμο που επιθυμεί και να τον προσαρμόσει στο χώρο του 
εισάγοντας φωτογραφία αυτού. Επίσης διαθέτει το KLEEMANN Partners το οποίο αφορά ένα 
λογισμικό πρόγραμμα στο οποίο θέτουν οι πελάτες τις παραγγελίες τους και παρακολουθούν 
την εξέλιξη τους ανά πάσα στιγμή. Καινοτόμες υπηρεσίες που δίνουν επιπλέον αξία στα προϊό-
ντα KLEEMANN και τα διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό. 
Καινοτομία μέσω της Κουλτούρας. Τίποτα από τα παραπάνω όμως δεν κα ίσχυε αν δεν υπήρχε 
η διαφορετικότητα της κουλτούρας της KLEEMANN. Οι άνθρωποι είναι ο πιο σημαντικός από 
τους παράγοντες της επιτυχίας της για αυτό και επενδύει συνεχώς σε αυτούς προσφέροντας 
εξειδικευμένη εκπαίδευση και υψηλό επίπεδο coaching.
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κ. Ιωάννης Τσολάκης
Γενικός Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης, 

ALUMIL
info@alumil.com

Kόντρα στο απαισιόδοξο κλίμα των ημερών μας, στο ερώτημα, αν υπάρχουν στην εποχή που 
ζούμε πραγματικά θετικά παραδείγματα καινοτομικής δραστηριότητας, η απάντησή μας είναι 
πως σίγουρα υπάρχουν. Προς τούτο, παρουσιάζεται αμέσως παρακάτω ένα τέτοιο επιτυχημένο 
παράδειγμα καινοτομικής επιχειρηματικότητας.
Στο χώρο του αλουμινίου, η Ελλάδα διαθέτει μια από τις καθαρότερες πρώτες ύλες παγκοσμί-
ως, την οποία και εξήγαγε χωρίς καμία επεξεργασία μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80. Μόλις 
τότε άρχισαν να δημιουργούνται οι πρώτες διελάσεις Αλουμινίου και να διαθέτουν προϊόντα 
δικής τους επινόησης, να ενσωματώνουν δηλαδή καινοτομία στο εθνικό αυτό προϊόν και να το 
διαθέτουν με προστιθέμενη αξία στις διεθνείς αγορές. Σήμερα, μια εικοσαετία από τότε, η χώρα 
μας διαθέτει στην παγκόσμια αγορά προϊόντα που ανήκουν στην πρώτη γραμμή εξέλιξης των 
συστημάτων αλουμινίου. Είτε πρόκειται για συστήματα Αρχιτεκτονικής χρήσης είτε για συστή-
ματα άλλης βιομηχανικής χρήσης.
Πρόσφατα ήρθε από το τεχνικό γραφείο της Εταιρίας μας στη Νέα Υόρκη το αίτημα για δημι-
ουργία ενός πραγματικά καινοτόμου παραθύρου με πρωτοπόρα χαρακτηριστικά, προκειμένου 
να τοποθετηθεί στα ανακαινισμένα γραφεία της Google. Πρόκειται για την ανακαίνιση ενός 
τεράστιου κτιρίου στο κέντρο της Νέας Υόρκης, το οποίο αγόρασε πριν λίγα χρόνια η εν λόγω 
εταιρία με σκοπό να συγκεντρώσει εκεί όλα τα γραφεία της. Είναι ένα κτίριο που κατασκευά-
στηκε την 10-ετία του ‘30 για να στεγάσει το τηλεπικοινωνιακό κέντρο της ΝΥ. Την 10-ετία 
του ‘70 αγοράστηκε από τον Οργανισμό Λιμένος της ΝΥ, ο οποίος μετά από μια σύντομη ανα-
καίνιση (παράθυρα και σύστημα θέρμανσης) εγκαταστάθηκε στο κτίριο. Πριν από 3 χρόνια η 
ιδιοκτησία περιήλθε στην Google .
Πρόκειται για ένα επιβλητικό κτίριο, το δεύτερο μεγαλύτερο σε όγκο στην Αμερική, το οποίο 
καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο, με 1700 ανοίγματα – κουφώματα συνο-
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λικής επιφάνειας 26.000 m2. Από τα 26.000 m2 μπορεί να φανταστεί κανείς τι ποσά ενέργειας 
χάνονται . Για το λόγο αυτό η Google θέλησε να το μετατρέψει σε ένα πρότυπο ενεργειακά 
κτίριο, σε ένα εί δυνατόν μηδενικής κατανάλωσης κτίριο. 

Στο κομμάτι που μας αφορούσε - τα κουφώματα - οι απαιτήσεις ξεπερνούσαν ό,τι πιο εξελιγμέ-
νο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ο συντελεστής 
θερμοπερατότητας του παραθύρου έπρεπε να μειωθεί κατά 50% σε σχέση με τον καλύτερο της 
αγοράς σήμερα, χωρίς να επηρεάζεται το ποσοστό φυσικού φωτισμού για τον οποίο η απαίτηση 
ήταν να ελέγχεται κεντρικά.
Βασισμένοι στην εμπειρία μας και στο Know-How της εταιρίας εξελίξαμε σε σχετικά σύντομο 
χρονικό διάστημα το παράθυρο του οποίου τις τομές βλέπετε και το οποίο ενσωματώνει τεχνο-
γνωσία ελέγχου του ημερήσιου φωτός, συντελεστές θερμοπερατότητας πρωτόγνωρους για τον 
χώρο μας και ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να υποστεί όλα τα τεστ καταλληλό-
τητας που προβλέπει ο ιδιοκτήτης του κτιρίου.
Η Αλουμίνα, λοιπόν, που παράχθηκε στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας ήρθε στη Θεσσαλονίκη και 
μέσω σχεδιασμού και ανάπτυξης καθαρά ελληνικού χαρακτήρα, δημιουργήθηκε ένα νέο προϊόν, 
το οποίο θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να τοποθετηθεί στο κτίριο της Google ανταγωνιζόμε-
νο ευθέως παρόμοια προϊόντα Ευρωπαϊκής ή Αμερικάνικης προέλευσης. Από τα ως άνω, είναι 
φανερό πως παρά τις αντιξοότητες της Ελληνικής αγοράς, όπως την έλλειψη προδιαγραφών, 
φορέων πιστοποίησης, εργαστηρίων και αντίστοιχων υποδομών, υπάρχουν θετικά παραδείγμα-
τα καινοτομικής δραστηριότητας.



82



83



84



85



86



87



88



89



90

κ. Αθανάσιος Συριανός
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

της eza Πρότυπος Ελληνική Ζυθοποιία
info@eza-beers.gr
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Καθηγητής Ζήσης Σαμαράς
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

zisis@auth.gr

Ανάπτυξη Τεχνολογίας για
Καθαρά, Χαμηλής

Κατανάλωσης Οχήματα
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: 
Διεθνές Κέντρο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Έρευνας
Από την σύσταση του το 2005, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) επικεντρώ-
θηκε στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης με βασικούς άξονες την ακαδημαϊκή αριστεία, το 
διεθνή προσανατολισμό και την ουσιαστική εναρμόνιση με τις αναπτυξιακές ανάγκες της ευ-
ρύτερης κοινωνίας για την προετοιμασία των επόμενων γενεών επιστημόνων και στελεχών με 
υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Το Δι.Πα.Ε, που έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη, με την υποστήριξη 
διακεκριμένων ακαδημαϊκών από τα ελληνικά ΑΕΙ, και την αξιοποίηση επιφανών ομογενών και 
αλλοδαπών πανεπιστημιακών από το εξωτερικό, είναι το μόνο δημόσιο ΑΕΙ που από το 2008 
προσφέρει αποκλειστικά αγγλόφωνα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, συνδυάζοντας 
ένα υψηλό επίπεδο διεπιστημονικής θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εφαρμογής. 
Παράλληλα με την ακαδημαϊκά προγράμματα το Δι.Πα.Ε. μεριμνά για την ανάπτυξη δεξιοτή-
των και ικανοτήτων που κρίνονται εξαιρετικά απαραίτητες στην σύγχρονη αγορά εργασίας, 
ενώ λειτουργεί Γραφείο Καριέρας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την προετοιμασία και 
υποστήριξη των αποφοίτων να βρουν απασχόληση. Η υψηλού επιπέδου ποιότητα διδασκαλίας 
σε συνδυασμό με τις σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές και εγκαταστάσεις καθιστούν σταδια-
κά το Δι.Πα.Ε. ισχυρό πόλο έλξης φοιτητών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
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Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Το φαινόμενο της αύξησης ζήτησης μεταπτυχιακών σπουδών στο χώρο της επιχειρησιακής 
εκπαίδευσης παρουσιάζει συνεχή αύξηση τα τελευταία χρόνια στα κορυφαία πανεπιστήμια 
της Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Σε περίοδο κρίσης διαμορφώνεται η πεποίθηση ότι 
η επένδυση στην ανάπτυξη των διοικητικών δεξιοτήτων με τη φοίτηση σε ποιοτικά προγράμ-
ματα κορυφαίων πανεπιστημίων μπορεί να προσφέρει τη λύση για την προσωπική ανέλιξη και 
ανάπτυξη. Η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης εκμεταλλευόμενη την εμπειρία διακεκριμένων 
ακαδημαϊκών από τις σπουδαιότερες Επιχειρηματικές Σχολές της Ευρώπης δίνει την δυνατό-
τητα υψηλού επιπέδου ειδίκευσης σε τομείς ευρείας ζήτησης στην αγορά εργασίας (MSc in 
Management, MSc in Banking and Finance, Executive MBA), ενώ παράλληλα δίνει την ευκαι-
ρία δικτύωσης με τα μελλοντικά στελέχη από άλλες χώρες, πρωτοστατώντας με αυτόν τον τρό-
πο στην αρμονική συνεργασία, στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και στην άνθηση της επιχειρησι-
ακής σκέψης και κουλτούρας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, από το 
2012 προσφέρονται και τα εξής τρία νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που διακρί-
νονται για το μοντέρνο και διεπιστημονικό χαρακτήρα τους: MSc in Sustainable Development, 
MSc in Strategic Product Design και LLM in Transnational and European Commercial Law and 
Alternative Dispute Resolution.
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 
 Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών προσφέρει από τον Οκτώβριο του 2010 το της Μεταπτυ-
χιακό Πρόγραμμα, το MA in Black Sea Cultural Studies. Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα πρωτο-
ποριακό όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη που είναι αποκλει-
στικά αφιερωμένο στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και στοχεύει σε διεπιστημονική και σε 
βάθος προσέγγιση της ιστορίας, του πολιτισμού και της σύγχρονης πορείας μιας περιοχής που 
σήμερα παρουσιάζει διαρκώς αυξανόμενο γεωπολιτικό και οικονομικό ενδιαφέρον. Επιπρόσθε-
τα, από το 2012 προσφέρεται και ένα νέο πρόγραμμα MA Law, Art and Economy, το οποίο 
διερευνά την αλληλεπίδραση μεταξύ του Δικαίου, της Τέχνης και της Οικονομίας στο πεδίο 
της δημιουργίας και εμπορίας έργων τέχνης. Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση υπό ευρωπαϊκό και 
διεθνές πρίσμα στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο προστασίας των πολιτι-
στικών αγαθών και στην αποτροπή παράνομης διακίνησής τους. 
Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας
Στρατηγικός στόχος της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας είναι η προσφορά εκπαίδευσης και η 
διεξαγωγή έρευνας με βάση τα διεθνή πρότυπα αριστείας. Συγκεκριμένα, η Σχολή προσφέρει από 
το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011 δύο (2) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Τεχνολο-
γίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Master of Science in Information and Communication 
Technologies Systems) και στα Ενεργειακά Συστήματα (Master of Science in Energy Systems). 
Ειδικότερα τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών έχουν σχεδιαστεί ώστε να συμβάλουν 
σημαντικά στην πλήρωση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης, παρέχοντας συνδυαστική 
οικονομική, νομική και τεχνολογική εκπαίδευση και τεχνογνωσία υποστηρίζοντας την ενεργό 
συμμετοχή των αποφοίτων του στη επιστημονική διεργασία και την έρευνα, και στις πιο πρό-
σφατες εξελίξεις της επιστήμης. Ο διακλαδικός χαρακτήρας και η διεπιστημονική δομή των 
προγραμμάτων υπαγορεύεται από την φύση και τη ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών 
μέσων σε συνάρτηση με τις διευρυμένες και συνδυαστικές ανάγκες που προκύπτουν στην αγο-
ρά εργασίας στοχεύοντας να εξασφαλίσουν στους απόφοιτους μια επιτυχημένη επαγγελματική 
σταδιοδρομία στους εν λόγω τομείς.
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